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VYDÁVÁ OBEC CITOV

Partnerské setkání obcí Citov - Cítov

dostalo ve společenské místnosti objektu mlýna, kde se
o pohoštění postarali členové mysliveckého sdružení.
Cítováci byli nejdříve přivítáni kulturním vystoupením
seniorek zdejšího klubu, které na nádvoří mlýna v doprovodu zpěvu zatancovaly variantu Hanácké besedy
i s připravenými rekvizitami. Po tanečním vystoupení
pak hosty pozvaly do mlýna, kde jim zazpívaly několik
oblíbených hanáckých písniček. Po vystoupení našich
seniorek se představil pěvecký soubor z Cítova pod vedením Marie Šámalové a zazpíval všem přítomným známé
české písničky a také jednu, kterou si pro toto setkání
naši hosté sami složili.
Po kulturním vystoupení se slova ujal starosta Jaromír
Otáhal, aby seznámil hosty s děním v obci od posledního

O víkendu 21. – 22. července 2012 se v naší obci uskutečnilo setkání partnerských obcí Citov – Cítov. Z českého Cítova k nám po osmi letech téměř na den přesně
zavítalo 86 tamních občanů. Jejich příjezd byl s napětím
očekáván a stejně jako před lety, zase je na cestě k nám
provázela smůla. U jednoho autobusu praskla pneumatika, což zapříčinilo, že k nám třetina hostů přijela se zpožděním více jak tři hodiny. Druhý autobus ve snaze pomoci tomu prvnímu nabral zpoždění asi jednu hodinu.
Pečlivě připravený program musel proto být operativně
upraven. Původně plánované malé občerstvení na uvítanou bylo zrušeno a první hosté byli pozváni až k obědu.
Slavnostního přivítání se první početnější skupině hostů

pokračování na straně 2
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a cestou zpátky ještě navštívila známou zvonařskou dílnu rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova. Na závěr
prohlídky dílny zazněla zvonkohra, dominanta obce Brodek u Přerova. Sobotní program byl zakončen taneční
zábavou v areálu koupaliště, kterou zpestřilo vystoupení
skupiny břišních tanečnic Aisha. Tancovalo se, zpívalo
a vzájemně diskutovalo až do brzkých ranních hodin.
V neděli jsme se všichni sešli ve mlýně na společné
snídani. Po vzájemném rozloučení se naši hosté pomalu vydali na cestu k domovu. Můžeme konstatovat, že to
letošní setkání se vydařilo, počasí i přes drobné dešťové
přeháňky vcelku přálo. Všem se u nás velice líbilo a těší
se, že se opět po letech zase někdy setkáme.
Samozřejmě, že organizace a průběh tohoto náročného víkendu se neobešel bez výrazné pomoci zájmových organizací v obci a ochotných spoluobčanů. Velice
si toho vážíme, neboť bez jejich pomoci bychom nebyli
schopni tak náročné setkání zorganizovat. Z tohoto místa jim ještě jednou upřímně děkujeme.

společného setkání. Poté předal svým kolegům z Cítova
dar – krojovaný pár panenek, postavičku Hanáka a Hanačky. Všichni hosté od nás navíc obdrželi papírovou
tašku s knihou o Citovu a dalšími upomínkovými předměty se symboly obce. Na oplátku zástupci české obce
předali starostovi citovský zámek v podobě nádherně
upečeného dortu.
Mezitím, co my se chystali na prohlídku obce, dorazila zbývající skupina hostů z porouchaného autobusu.
Byli jsme tedy kompletní a mohli se tak společně vydat
na prohlídku obce, kterou jsme rozdělili podle zájmových skupin. Někteří hosté se seznámili s prací zdejších
myslivců, jiní navštívili hasičskou zbrojnici, víceúčelové
sportoviště, kostel sv. Jiří a někteří zhlédli výstavku prací
dovedných rukou v bytovém domě, kterou pro ně připravil Klub Seniorů.
Veškerý odpolední program se následně odehrával
v příjemném prostředí areálu koupaliště, kde byla sehrána vzájemná tenisová utkání a zápas ve fotbale. Nesportující část hostů zavítala na prohlídku zámku v Tovačově

Zastupitelstvo obce Citov

Oprava kamenného kříže
V listopadu roku 2011 jsme v rámci programu Obnova
staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji požádali o dotaci na opravu a restaurování kamenného kříže u zámeckého parku v Citově.

Jedná se o volně stojící kamenný jetelový kříž s porcelánovým korpusem ukřižovaného Krista, osazený na
kamenném stupni a dvoudílném hranolovém podstavci, děleném proﬁlovanou římsou, na přední straně konvexně vzepjatou. Na přední straně dolní části podstavce
s volutovými křídly je vsazena obdélná deska odlišného
materiálu s nápisem: O vy všichni, kteří kolem jdete, vizte, je-li bolesť, jako bolesť má.
Stávající podstavec kříže v úrovni římsy byl prasklý
v důsledku nevhodného způsobu čepování a byla na
něm viditelná další drobná poškození pískovce v důsledku eroze. Nápis byl zašlý, špatně čitelný. Spodní díl
podstavce měl částečně poškozené hrany. Vše bylo pod
silným vegetativním náletem, mechy a plísněmi.
Jelikož nám byla v letošním roce dotace přislíbena,
pustili jsme se do jeho celkové opravy. Na realizaci této
zakázky malého rozsahu byla vybrána ﬁrma Kamenictví
Jiří Seidl z Citova. Oprava a restaurování kříže spočívají
v jeho celkovém rozebrání, při kterém bude nutné nahradit korodované čepy nerezovými. Dále bude nutné slepit římsu, přetmelit drobné poškození pískovce, opravit
nápis včetně zlacení. Celý kříž bude očištěn, petriﬁkován
a konzervován.
Oprava a restaurování kamenného kříže u zámeckého parku v Citově je prováděna za ﬁnanční podpory
Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč. Celkové náklady
této akce jsou rozpočtovány na 112.020,-- Kč.
Cílem celkové opravy a restaurování kamenného
kříže je zachování této nemovité památky místního
významu dalším generacím.

Zelená stuha Olomouckého kraje

P

stupce spolků, které se na péči o životní prostředí a zeleň
výrazně podílejí. Členové komise si následně prohlédli
park u zámku, vesnici, náves v centru obce, a rekultivovaná místa v Hrubém lese a biokoridor Odpadník. Komise
byla s prohlídkou spokojena.
V pondělí 24.9.2012 byli zástupci obce pozváni do
Senátu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze na slavnostní
vyhlášení celostátních vítězů „Zelené a oranžové stuhy
Vesnice roku“. Vyhlášena byla první 3 místa. Vítězem se
stala obec Dolní Břežany ze Středočeského kraje. Naše
obec obdržela Čestné uznání v rámci celostátní soutěže
„Zelená stuha České republiky 2012“ a poukaz Ministerstva životního prostředí k možnosti čerpání dotace
z Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha až do výše
400.000,-- Kč. Dotaci může obec vyčerpat v příštím roce
na projekty zaměřené na péči o zeleň a životní prostředí.
Děkujeme všem spolkům a občanům za jejich podíl
na péči o vzhled naší obce, za spolupráci při projektech
a brigádách, které zvelebují naše místo k životu. Odměna
je tak oceněním i jejich práce.

o několika letech se naše vesnice přihlásila do soutěže „Vesnice roku“, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro
místní rozvoj ve spolupráci s dalšími ministerstvy
a krajskými úřady. Kromě obsáhlé anotace a fotograﬁí,
které se přikládaly k přihlášce do soutěže, byla připravena prezentace bezmála 200 fotograﬁí, které dokumentovaly současný život v obci. Prezentovány byly fotograﬁe s obecních kulturních a společenských akcí, ze
spolkové činnosti, z aktivit občanů a organizací, z brigád
apod. Dne 11. června 2012 navštívila naši obec devítičlenná komise krajského kola soutěže. Během 1,5 hodiny,
kterou měla komise na každou obec vyhrazenu, shlédla
prezentaci, prohlédla si zámecký park a členové komise kladli dotazy dle své odbornosti. Velmi milého překvapení jsme se dočkali 22.6.2012 při vyhlašování výsledků v Olomouci, kde jsme obdrželi „Zelenou stuhu
Olomouckého kraje“ za péči o zeleň a životní prostředí.
Celkovou vítězkou v kraji se stala obec Radslavice.
V úterý 4.9.2012 navštívili naši obec členové celostátní komise zelené stuhy. Pro ně byla připravena ve společenské místnosti zámku panelová prezentace fotograﬁí,
týkajících se péče o zeleň a životní prostředí v naší obci.
Výběr s fotograﬁí doplněný textem byl svázán a předán
členům komise. Předloženy byly koncepční dokumenty
rozvoje obce. K setkání představitelé obce přizvali i zá-

Veronika Kozlová, kulturní komise

Jaromír Otáhal, starosta obce
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Oprava kulturního domu v Citově

K

ulturní dům v Citově je nejdůležitějším objektem
a místem pro setkávání občanů při různých kulturně společenských akcích pořádaných obcí
i různými zájmovými organizacemi. Jeho celková obnova vychází z dlouhodobějšího záměru, který je obsažen
v Rozvojovém programu obce Citov.
Jednotlivé etapy jsou postupně realizovány v závislosti na ﬁnančních možnostech obce. V roce 2012 jsme
se pustili do realizace další etapy celkové opravy objektu,
která spočívá v opravě sociálního zařízení (WC muži, WC
ženy), výčepní místnosti (baru), kuchyňky a příručního
skladu. V kuchyňce se odstranily veškeré obklady, v sociálním zařízení se kromě obkladů odstranily také dlažby.
Nahrazeny budou novými, jejichž barevný odstín vybralo zastupitelstvo obce. V těchto prostorách se vymění
veškerá stávající okna (WC ženy, WC muži, chodba u WC,
kuchyňka, příruční sklad, místnost baru) za nová Euro
okna. Vybourány a vyměněny budou i vchodové dveře
do dvorního traktu (z chodby od WC na dvůr kulturního
domu) a také hlavní vstupní dveře do kulturního domu.
Do těchto stávajících otvorů budou osazeny nové Euro
dveře. Vyměněny budou všechny klozety a pisoáry sociálního zařízení včetně souvisejících rozvodů vody a odpadního potrubí až k septiku. Dřevěná stěna s výdejním
okénkem kuchyňky se rozebrala a nahradí se dřevěným
výdejním pultem, který bude posunut o cca 80 cm směrem do chodby, aby došlo ke zvětšení podlahové plochy
kuchyňky. Kuchyňská linka včetně dřezu a kredence se
vymění za nové. V místnosti s barovým pultem byl do
stávajícího zdiva zbudován výklenek pro umístění skříň-

ky s mycím dřezem, do kterého je nově zavedena teplá
i studená voda. Výklenek byl vybudován s využitím části
příručního skladu tak, aby v místnosti s barem nezabíral žádné místo a bylo možno kolem něho bezproblémově obsluhovat zákazníky. Odpad z tohoto dřezu byl
napojen na odpadní potrubí mycího dřezu kuchyňky.
Elektroinstalace ve všech těchto místnostech byla upravena v souvislosti s prováděnými opravami a potřebami
pro napojení jednotlivých spotřebičů. Mezi kuchyňkou
a příručním skladem byl vybourán otvor, do kterého
se osadila zárubeň s novými dveřmi. Stávající linoleum
z podlah opravovaných místností (chodba u WC, kuchyňka, chodba před kuchyňkou, příruční sklad a místnost
s barem) bylo strženo, podlahy se opravily a srovnaly
do jedné roviny. Na takto upravené podlahy se položí nové linoleum. Veškeré omítky dotčených místností
budou opraveny a opatřeny novou malbou.
Na realizaci této akce byla ve výběrovém řízení ze tří
uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána
stavební ﬁrma pana Bohumila Složila z Citova. Oprava
kulturního domu byla zahájena 1. srpna 2012 a bude dokončena v termínu do 15. listopadu 2012. Projekt je realizován za ﬁnanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2012 ve výši 278.000,-- Kč. Celkové
náklady této opravy jsou rozpočtovány na 556.496,-- Kč.
V průběhu realizace akce, především v souvislosti
s opravou elektroinstalace bylo zjištěno, že ve stropní
konstrukci barové místnosti a chodby před kuchyňkou
jsou shnilé trámy. Z tohoto důvodu musely být nahrazeny novými, na které byla uchycena konstrukce se sádrokartonovými deskami. Dále při budování odpadního
potrubí dřezu kuchyňské linky z barové místnosti byla
zjištěna propadlá podlaha příručního skladu. Navážka
pod podlahou byla zhutněna a podlaha nově vybetonována. Tyto neplánované, ale nutné vícepráce nad rámec
původního rozpočtu odsouhlasilo zastupitelstvo obce
a budou plně hrazeny z rozpočtu obce.
Realizací opravy sociálního zařízení a souvisejících
prostor kulturního domu tak přispějeme ke zvýšení jeho
hodnoty a k důstojnějšímu využití pro potřeby návštěvníků kulturně společenských akcí pořádaných v tomto
objektu.
Jaromír Otáhal, starosta obce
Dalšími navazujícími etapami, které bychom chtěli v následujících letech v kulturním domě realizovat je výměna oken hlavního sálu a přísálí. V případě výměny oken
se konzultuje, zda instalovat okna původního typu, tak
jak se dochovala v přísálí, a nebo využít současné podoby oken v hlavním sále. Druhým významným krokem ke
zlepšení zázemí kulturního domu je zbudování parkoviště pro vozidla vystupujících a obsluhy při konaných
akcích. Parkoviště s vjezdem je uvažování v prostorách
travnaté plochy přilehlé ke kulturnímu domu. Realizace
těchto projektů závisí na ﬁnančních možnostech obce.
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Předzahrádka - vstup do mého domu
Milí obyvatelé Citova,
chtěla bych touto cestou vyjádřit svůj obdiv a poděkování Vám všem, kteří věnujete nemalé úsilí, čas i ﬁnance své předzahrádce. Váš zájem a péče je mnohdy o to
cennější, že mnohým z vás pozemek před Vaším domem
ani nepatří. Obec Citov si velmi cení Vaší práce a to byl
také jeden z důvodů, proč vznikla soutěž předzahrádek.
Soutěž si klade za cíl ocenění pro ty, kteří spolupečují
o místa navazující na veřejný prostor. Podílíte se tak na
celkovém vzhledu naší obce. Druhým cílem je osvěta. Moderní doba s sebou přinesla dostupnost k mnoha materiálům a rostlinám, které český venkov vůbec neznal. Mění
se tak vizáž vesnic. S dobrým úmyslem tak často vznikají
exotické zahrady či v lepším případě městské parčíky
v malém prostoru. Chceme proto podpořit předzahrádky, které dodržují charakter venkova. I moderní dům
může mít velmi moderní okolí, které přitom ctí charakter
venkovské zástavby. Mnoho rostlin, které
v předzahrádkách měly naše babičky, je
velmi krásných, často voňavých i užitkových. Mnohé z nich jsou také nyní „novými“ trendy. A právě tuto výsadbu chceme
v soutěži podpořit. Kombinace dřevin, často ovocných, trvalek a letniček pak vytváří
překrásná zákoutí, kde je radost posedět,
potkat se s lidmi. Vítáno je zde ptactvo
a proto by neměla chybět krmítka, budky
a pítka. Předzahrádka je vizitkou domu
a současně vstupním prostorem. Citlivé
ohraničení pozemku, propojení obecního
chodníku se vstupem, by mělo vyzývat k návštěvě nebo alespoň k nahlédnutí. Vysoká
plná zeď nejen že neláká, ale působí odtažitě a uzavřeně. Třetím cílem, který si soutěž
předsevzala, bylo vzbuzení zájmu občanů
o často opomíjený prostor před domem. Ne
všichni věnují alespoň trochu péče, třeba
jen zametení chodníku. Vím, že jde o majetek obecní, ale jak jsem už výše zmiňovala,
je to také vizitka obyvatel domu. Chceme
tedy upozornit, že vizáž obce by měla být
věcí každého z nás.
Kategorie v soutěži byly rozděleny podle kritérií, které sledovali a bodovali členové komise. Komisi tvořili zástupci Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu,
Kulturní komise obce a zastupitelstva obce.
Po sečtení bodů od všech hodnotících členů bylo jasno. Za celkový dojem a soulad
předzahrádky s architekturou získal ocenění dům číslo 87 pana Jaroslava Novotného. Za volbu rostlin, druhovou pestrost,
kombinaci dřevin, trvalek, letniček i užitkových rostlin získal ocenění pan Bohumil
Kolář z domu číslo 51. Ocenění za drobnou

architekturu a zahradní doplňky získal ocenění dům číslo 193 pana Josefa Šlanhofa. Uznání za příkladnou péči
a údržbu přidělila komise nejvíce bodů domu číslo 71
panu Bohumilu Složilovi. Poslední kategorií ocenění
tvoří domy, které nemají vlastní předzahrádku, přesto se
snaží obohatit svůj vstup do domu hrnkovými květinami
a dekoracemi. V této kategorii ocenila porota dům číslo
49 paní Dobromily Burjetové. Všem oceněným srdečně
gratulujeme a zveme je k předání diplomu a dárku dne
1.10.2012 při zasedání zastupitelstva v kulturním domě.
Současně zveme oceněné občany k účasti v hodnotící
komisi soutěže „Předzahrádka“ v roce 2013.
Všem občanům děkujeme za jejich péči o zeleň
a doufáme, že i další ročníky soutěže „Předzahrádka“ posílí zájem o zvelebování prostorů před Vašimi domy.
Veronika Kozlová, kulturní komise obce
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Klub seniorů
Tak jako v minulých letech tak i letos v naší obci úspěšně
pracuje klub seniorů. Scházíme se každou první středu
v měsíci v klubovně bytového domu, kde se společně
pobavíme, popovídáme si, společně alespoň ústně něco
uvaříme, prostě každý zde může najít něco, co ho baví.
V červnu jsme v našem klubu přivítali přátele z Kralic na
Hané, kteří nám oplatili naši cyklistickou návštěvu v Kralicích. Pochlubili jsme se malou výstavkou, které jsme na
svých schůzkách vytvořili. Po malém občerstvení jsme si
společně prohlédli vesnici, mateřskou školu a zámecký
park. Jako památku na společně strávené krásné odpoledne jsme se vyfotili. Ve stejný den proběhl na místním
koupališti zábavný večer, kterým už tradičně Klub seniorů vítá nadcházející léto. Na tuto akci jsou přizváni nejen všichni senioři obce, ale i ostatní spoluobčané, kteří
mají rádi hudbu, tanec a dobrou zábavu. V červenci při
návštěvě přátel z naší družební obce Cítov jsme uspořádali výstavku rukodělných prací. Každý host dostal malý
dárek, který jsme vyrobili na našich schůzkách. Výstavka měla velký úspěch, proto jsme ji umožnili shlédnout
i zájemcům z řad našich spoluobčanů. Citovské seniorky
pod vedením paní ředitelky Veroniky Kozlové nacvičily
Hanáckou besedu a zazpívaly směs hanáckých písniček.
Toto vystoupení odměnili všichni velkým potleskem.
Tak jak jsme léto vítali zábavou, tak jsme se koncem

srpna s létem loučili a jak jinak než opět společným setkáním s hudbou a tancem. Stalo se již tradicí, že na těchto
setkáních nás navštěvují také senioři z Brodku u Přerova,
kterým se u nás moc líbí. Zpestřením večera bylo opakování tanečního a pěveckého vystoupení našich seniorek,
které mělo premiéru při vítání cítovské delegace. Tímto
příspěvkem bychom rádi poděkovali TJ Sokol, že nám
umožnil uspořádat tyto večery v jejich areálu a také za
velkou pomoc během všech našich akcí.
Že je ve zdravém těle zdravý duch dokazují také
členky Klubu seniorů, pravidelně navštěvují cvičení, pořádají vyjížďky na kolech po okolí. V letošním cyklistickém výjezdu, který pořádal Mikroregion Dolek, dojela
do cíle paní Drahomíra Bojková, jako nejstarší účastnice
závodu. BLAHOPŘEJEME!
S nástupem podzimu už plánujeme, co budeme na
schůzkách vyrábět, abychom se mohli svými výrobky
veřejně pochlubit. Velikou pomoc při tom zase máme
v paní Veronice Kozlové, které tímto chceme moc poděkovat. Také děkujeme OÚ za spolupráci a věříme, že
tomu tak bude i nadále.
Na závěr bychom mezi sebe rádi pozvali i ostatní
seniory v obci. Na všechny, kteří se rádi pobaví, poučí,
se těšíme.
Marie Koutná za Klub seniorů

Starověké olympijské hry aneb pohádkový les
v Citově
Tradiční oslava Mezinárodního dne dětí spojená s oslavou
konce školního roku se letos nesla v duchu olympijských
her. U startu děti vítaly úkoly propojené se starověkou
i současnou olympiádou. Olympijské pochodně a kruhy
patří ke startu každé olympiády. Pak už se děti ocitly ve
starověkém Řecku a zkoušely poměřit své síly v mnohých
disciplínách. Skok daleký, hod oštěpem a diskem, běh
a závody spřežení patřily k tradičním sportům. V antice
byl život velmi propojen s mytologií, a proto se na trase objevily i úkoly hodné antických hrdinů. Sportovní
disciplíny zahájily děti i rodiče skokem dalekým. Poté je
čekala jízda na veslici s dračí hlavou a do vesel bylo třeba pořádně zabrat. Hod na cíl vyžadoval přesnost, jinak
se sportovci odměn od Řeků nedočkali. Zkamenění hrozilo všem, kdo pohlédli na Medussu jinak než v zrcadle,
překonání labyrintu s děsivým lidožravým Minótaurem
také patřilo k odvážným kouskům. Sílu paží vyžadovala
jízda na kladce u Odysea a jednookého Kyklopa. Každého jistě potěšila pochvala i drobná odměna od Hérakla,
hrdiny, který starověkou olympiádu založil. Malé i velké
svezl dlouhou polní cestou okřídlený kůň Pegas v barvě červánků. Vozatajské závody dvojspřeží a trojspřeží

proběhly bez koní. Nezbylo než spojit a zapřáhnout samotné děti. Odměnou na každém stanovišti byly dětem
zlaté lístky vavřínu, ze kterých u bohyně Héry vytvářely vavřínový věnec vítězů, aby mohly předstoupit před
trůn nejvyššího boha Dia a vybrat si odměnu v podobě
hračky. Návštěvníků citovské olympiády byl plný les.
O jejich pohodu, komfort a dobrou náladu se starali dobrovolníci a členové SK Sokol Citov, za což jim patří veliké poděkování. Poděkovat bychom chtěli také lidičkám
a ﬁrmám, kteří ﬁnančně akci podpořili. I díky jim má tato
akce v Citově tak výjimečnou kvalitu. Na koupališti děti
bavila cyklodráha pana Aleše Procházky a řada dalších
olympijských soutěží v podání paní Veronika Mlčochové. Pohodovou muziku dodal pan Mlčoch. I jim patří
naše poděkování. Děti i dospělí si odnášeli drobné dárky
a občerstvení, příjemné zážitky a snad i špetku poučení.
Výtěžek akce je věnován Mateřské škole Citov, takže zase
dětem. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří velké díky
a na návštěvníky cítovského pohádkové lesa se těšíme
zase za rok.
Veronika Kozlová, MŠ Citov

Setkání seniorů z Citova a Kralic na Hané

Bohyně, bohové a hrdinové starověkého Řecka
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Údržbové a modernizační práce na koupališti v roce 2012

S

tejně jako v uplynulých dvou letech, tak i letos
byla část výtěžku z hudebních produkcí na koupališti odvedena do fondu oprav pro ﬁnancování
údržbových a modernizačních prací v areálu koupaliště.
Z celkem šesti diskoték a dvou mysliveckých nocí činila
celková odvedená částka 80.000,-Kč, spolu se zůstatkem
loňského roku bylo k dispozici cca 81.000,- Kč.
Z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků areálu
byl opraven hlavní rozvaděč na boční stěně provozní
budovy koupaliště, který nevyhovoval současným podmínkám a nebyl vhodně zajištěn před přístupem do něj
a nebezpečím úrazu hlavně dětí. Rovněž byla přebudována elektroinstalace na horní terase budovy, opraven
centrální osvětlovací stožár a vybudovány tři nové přípojné body elektřiny na ploše areálu pro potřeby konání
hudebních produkcí a dalších sportovních, kulturních
a společenských akcí. V neposlední řadě byla provedena
revize elektroinstalace včetně hromosvodů a opraveny
závady na hromosvodech. Výše uvedené elektropráce si
vyžádaly náklady ve výši cca 56.000,- Kč.
Dále bylo z fondu oprav nakoupeno plotové pletivo
v ceně cca 20.000,- Kč, s jehož instalací v místech poškozeného současného oplocení je uvažováno v příštím roce.
Zbývající část fondu oprav byla využita na opravu
zákrytů venkovních sprchových míst, sečení společných

travnatých ploch mimo plochy fotbalových hřišť a úhradě dalších drobných údržbových prací.
V příštím roce je opět s tvorbou oprav uvažováno,
jeho výše bude záviset na počtu pořádaných hudebních
produkcí. Mimo tvorbu fondu oprav k údržbě areálu koupaliště jsou z hudebních produkcí v souladu s obecně závaznými vyhláškami obce odváděny poplatky ze vstupného a za pronájem veřejného prostranství. V letošním
roce bylo z hudebních produkcí pořádaných Sborem
dobrovolných hasičů Citov a Sportovním klubem Sokol
Citov odvedeno do rozpočtu obce na těchto poplatcích celkem 14.300,- Kč, myslivecké sdružení odvedlo ze
svých nocí částku 17.800,- Kč. Tyto prostředky má možnost obec využít dle svých potřeb.
Všichni pořadatelé hudebních produkcí a jiných akcí
v areálu koupaliště jsou si vědomi určitého zásahu do
soukromí občanů obce a obtěžování zvýšeným hlukem
a provozem při konání akcí. Z výše uvedeného je vidět,
že výtěžky z těchto akcí neslouží jen k pokrytí potřeb pořádajících složek, ale přináší určitý ﬁnanční užitek i obci,
která nemusí vynakládat prostředky na údržbu areálu
koupaliště a přijaté poplatky může zahrnout do rozpočtu
obce k ﬁnancování svých výdajů.

Výstava výtvarných děl na zámku v Citově
skic se těšily velké
pozornosti návštěvníků studie portrétů
na plátně, reprodukce obrazu Petra Brandla „Simeon“ na dřevěné desce a vlastní
kolážová krajina. Výstavu děl doplnily
obě autorky ještě
vlastním portfoliem,
které dokumentovalo vývoj jejich tvorby
a také například speciální restaurátorské
postupy. Výstava byla následně otevřena
ještě dva týdny a těšila se velké pozornosti návštěvníků z Citova i okolí.
Doufáme, že se brzy podaří zrealizovat další významné
kulturní akce, které využijí krásných prostor cítovského
zámku.

Společenské místnosti na zámku ožily v letošním létě
výstavou výtvarných děl dvou významných výtvarnic
s úzkými vazbami na naši obec. Ku příležitosti návštěvy
hostů z partnerské obce Cítov byla výstava zahájena slavnostní vernisáží. Kdo navštívil galerii v sobotu 21.7.2012
v podvečer mohl vyslechnout překrásně zazpívané písně Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Georga Fridricha Händla, které přednesla slečna Monika Pospíšilová,
studentka konzervatoře v Opavě a sboristka Slezského
divadla. Na klávesy zpěvačku doprovodil pan RNDr. Petr
Fiala. Po velmi profesionálně předneseném hudebním
úvodu došlo na krátké představení obou výtvarnic a zahájení vernisáže slavnostním přípitkem. Studentka oboru malba a volná graﬁka na Ostravské univerzitě slečna
Barbora Přehnilová představila několik svých prací z poslední doby. Velkému zájmu se těšil triptych autoportrétů, dvojobraz „Snídaně“ či velkorozměrový diptych „Olin“.
Obrazy slečny Barbory vynikají jasnou až nápadnou barevností a častým tématem postav. Druhou vystavující
autorkou byla MgA. Petra Navrátilová, absolventka Akademie výtvarných umění Praha, obor restaurování výtvarných děl. Výběr jejich prací pro výstavu dobře dokumentoval široké spektrum výtvarných technik, kterými jako
certiﬁkovaná restaurátorka pracuje. Mimo sochařských

Veronika Kozlová, kurátorka výstavy

Výbor SK Sokol Citov

Jarní volejbalový turnaj

Galerie na zámku v Citově

V sobotu 28. dubna 2012 se na novém multifunkčním
hřišti v Citově konal první ročník amatérského turnaje
ve volejbale. Turnaje se zúčastnilo deset smíšených družstev ze širokého okolí. O medaile celý den bojovala družstva: Ježkovy voči, Haluzáři, Našrot junior, Vol. Masters,
Seš-lost, Brownův pohyb, Napopešto, Kititi Mititi, A-Team
a Kaštánci. Třetí místo nakonec zaslouženě vybojoval A-Team (Vojta Zlámal, Maruška Zlámalová, Tonda Kmoch,
Katka Škvárová, Tomáš Kaláb, Marian Jurečka). Týmy,
které nakonec obsadily první a druhé místo vyhrály ve
ﬁnálové skupině stejný počet zápasů, a tak o tom, kdo
si odnese kov nejcennější, rozhodl vzájemný zápas, ve
kterém se více dařilo juniorskému týmu Seš-lost (Anežka Němcová, Jitka Šebíková, Libor Hrubý, Marek Šebík,
Honza Švéda, Petr Zlámal). Druhé místo tak obsadili borci
z týmu Ježkovy Voči (Jirka Balusek, Zdena, Radek, Pavel,
Honza, Láďa, Lenka). Ať už rozhodlo o vítězství bojovné
mládí či štěstí, důležité však bylo zasportovat si a pobavit
se s ostatními. Podle organizátorů se turnaj vydařil, panovala přátelská atmosféra a počasí poslední dubnovou
sobotu také přálo. Příští rok by se tak všichni mohli těšit
na druhý, již tradiční jarní volejbalový turnaj v Citově.

Šestý ročník výtvarné soutěže pro děti z mikroregionů Království a Dolek oživil prostory zámku v týdnu
od 28.5.2012. Soutěžním tématem výtvarných prací
byl „Ptačí zpěv“. Sešlo se 205 soutěžních prací od dětí
z 8 mateřských škol, 6 základních škol, 1 školní družiny
i od jednotlivců. Soutěžilo se v šesti kategoriích podle věku a porota sestavená z členů kulturní komise obce Citov, pedagogů MŠ Citov
a zástupců mikroregionu Království neměla
jednoduchou úlohu. Odměnu by jistě zasloužil každý z malých výtvarníků, což jistě potvrdí
i mnozí návštěvníci výstavy, kteří se přišli potěšit milými dětskými obrázky. Součty bodů
hovořily jasně a tak si vítězství v kategoriích
mateřských škol odnesli Pavlínka Dobešová
z MŠ Kokory, Klárka Suchánková z MŠ Grygov
a kolektiv dětí z MŠ Grygov. Ze základních
škol se nejvíce líbily práce Karolínky Lexové ze ZŠ Grygov, Ondřeje Brhlíka z Brodku
u Přerova a kolektivu dětí 1.A ze Základní školy
M. Petřkové, Velký Týnec. Všem moc gratulujeme. Kompletní výsledkovou listinu najdete
na webových stránkách MŠ Citov. Děkujeme
všem soutěžícím dětem i jejich učitelkám

Anežka Němcová
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a učitelům za krásná výtvarná dílka, členům poroty
i organizátorům a také obci Citov a mikroregionu Království za ﬁnanční podporu soutěže.
Na setkání při sedmém ročníku se jménem organizátorů těší Veronika Kozlová.
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Citovská bazénová čudliáda 2012
Letos, po dvouleté pauze, se opět mohli sejít příznivci
rybaření a ryb na čtvrtém ročníku netradičních rybářských závodů v lovu ryb udicí zvaných „Citovská
bazénová čudliáda 2012“. Závody se konaly v sobotu
22. září 2012. Jak již název napovídá, akce se konala
v areálu místního koupaliště, jehož bazén, nevyhovující
pro koupání, slouží jako vodní nádrž k rybolovu hlavně
dětí a místních příznivců rybaření. Letos potřetí byly do
bazénu pro zpestření lovu před samotnými závody vypuštěni pstruzi zakoupení na sádkách v Tovačově. Část
pstruhů byla ponechána pro zakoupení bez lovu v syrovém stavu nebo opečené na roštu nebo pánvi šikovnými
kuchařkami a kuchařem. Další pstruzi měli být k prodeji
po ulovení, neboť se už pak do vody nevraceli, protože
tento druh vody není pro jejich pobyt vhodný. Oproti
minulým dvěma ročníkům, kdy se podařila většina pstruhů vylovit hned při závodech, však letos byla situace
úplně jiná. V průběhu závodů se podařilo ulovit pouze
dva pstruhy, kteří hned skončili na pánvi, ostatní zájemci
o ryby, na které se nedostalo, museli odejít s prázdnou.
Pstruzi budou z bazénu postupně vyloveni místními
rybáři a pak nabídnuti k zakoupení.
I když se letos nedařilo v lovu pstruhů, soutěžící, kterých bylo registrováno 28, bez úlovků nebyli. Alespoň
nějakou rybu se podařilo chytit 12-ti lovícím, celkem
bylo uloveno 23 ryb o celkové délce 512 cm. Kromě dvou
pstruhů byly všechny ostatní vráceny do vody, aby v budoucnu zase někdo mohl mít radost z jejich chycení.
Největším úlovkem byla štika o délce 62 cm, nejmenším
střevle o délce cca 5 cm. Soutěžící byli rozděleni podle

věku do tří kategorií – děti do 10-ti let, mládež 11-15 let
a dospělí. Dospělých byla přesně polovina lovících, dětí
11 a v kategorii mládeže soutěžili 3 lovící. Vítězové jednotlivých kategorií, kteří ulovili největší celkovou délku ryb, největší a nejmenší rybu, byli odměněni. Rovněž všechny děti dostaly sladký pamlsek. Zabavily se
i nejmenší děti, které by manipulaci s opravdovým prutem asi těžko zvládli. Pro ně byl připraven lov rybek
s magnetem „na suchu“ a rovněž sladká odměna.
Kromě samotných lovících se na koupališti sešla
i spousta diváků, někteří drželi palce svým favoritům,
někteří přišli ochutnat pstruha nebo si jen tak posedět
u piva. I když nás počasí v závěru trošku pozlobilo, odpoledne se vydařilo a věříme, že bylo příjemným zpestřením začínajícího podzimu.
Akce byla pořádána za podpory SK Sokol Citov,
Hasičského sboru Citov, Mateřské školy Citov, Hospody
u „F“čely a Obecního úřadu Citov. Rovněž děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci podíleli. Případný výtěžek bude využit k zajištění provozu a údržby
našeho bazénového „rybníka“.
Závěrem bych chtěl apelovat na poctivé rybáře, kteří
by ještě v následujících dnech ulovili pstruha, že je třeba si jej ponechat a zaplatit nebo nabídnout jinému zájemci. Případně čerstvého vykuchaného předat Daliboru
Šefčíkovi, který jeho prodej zprostředkuje. Cena za kus
je 50,- Kč, při podprůměrné nebo nadprůměrné velikosti je možná úprava ceny. Ponechaní pstruzí se platí ve
„F“čele.
Za pořadatele Dalibor Šefčík
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Kontejnery na bílé sklo
Na sběrná stanoviště tříděného odpadu v obci jsme
v měsíci srpnu 2012 umístili nové kontejnery na sběr bílého skla. Opět tedy budeme společně rozlišovat barevné a bílé sklo. Požadavek na třídění skla vznikl z potřeb
zpracovatelů skla, neboť v současné době se na trhu projevuje jeho nedostatek.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné
sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů bez kovových či plastových uzávěrů a velké
skleněné střepy. Vhodit do zeleného kontejneru můžete
také tabulové sklo z oken a ze dveří.
V žádném případě do těchto kontejnerů nedáváme
zrcadla, porcelán, drátěné sklo, žárovky zářivky, výbojky,
televizní obrazovky či automobilová skla. Tento odpad se
odváží v rámci jarní a podzimní sběrové soboty nebezpečného a objemného odpadu.
Do kontejneru s bílým víkem vhazujte sklo čiré, tedy
sklenice od kečupů, kávy, dětské výživy, marmelád, láhve od kompotů, zeleniny či zavařenin a rozbité nápojové
skleničky. Láhve od kompotů a zeleniny vyhazujte bez
kovových víček.

Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat
do nekonečna. Pusťme se tedy společně do třídění skla
a důkladně rozlišujme, do kterých kontejnerů ho vyhodíme.
Obec je zapojena do systému EKO KOM a to na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy pak obec získává
nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává
na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství
druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami
komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména
na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu
s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat
náklady spojené s provozem systému sběru využitelných
složek komunálních odpadů.
Jaromír Otáhal, starosta obce

M I S T R O V S K Á U T K ÁN Í P O D Z I M – S F K C I T Y C I T O V

1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NE – 02.09. CITY - ŘÍKOVICE

10,15

CITOV

NE – 09.09. TŘETÍ HOUSLE- CITY

11,30

LOKOTKA

NE – 16.09. CITY – FC CITOV

10,15

CITOV

SO – 22.09. KANCI CITOV - CITY

10,00

CITOV

NE – 30.09. CITY – FC BRODEK

10,15

CITOV

SO – 06.10

14,00

LÝSKY

NE – 14.10. CITY – VESELÍČKO

10,15

CITOV

NE – 21.10. ŽELATOVICE - CITY

10,00

ŽELATOVICE

NE – 28.10. CITY – SSC NAMOLI

10,15

CITOV

NE – 04.11. CITY – PK PROSENICE

10,00

CITOV

NE – 11.11. DISCAVERY - CITY

10,30

VĚŽKY

NE – 18.11. CITY - RADVANICE

10,15

CITOV

NE – 25.11. CITY – SDU

10,15

CITOV

LAHVÁTOR - CITY
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Hanácké písničky v podání seniorek

Vzájemné předání darů partnerských obcí

Hudební úvod vernisáže výtvarných děl

Autorka maleb Barbora Přehnilová

Starořecká veslice

Sporty starořeckých olympijských her

Vyhodnocení soutěže zelená stuha

Předání cen majitelům vítězných předzahrádek
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